
Nový život v našej knižnici 

Rok 2022 bol v projektovej oblasti zameranej na kultúru a život knižnice úspešný nielen 
v inovácii priestorov, kultúrnych podujatí, ale aj v akvizícii knižničného fondu. 

Začiatkom roka 2022 bola knižnica úspešná projektom „Knižnica plná radosti“ , kde 
získala dotáciu v celkovej výške 1 500 € z Fondu na podporu umenia. Prostriedky boli využité 
na realizáciu sprievodných podujatí obecných osláv pri príležitosti 620 rokov od prvej 
písomnej zmienky obce Rudlov, ktorá sa v spolupráci s obecnou knižnicou podieľala na 
realizácii sprievodného programu počas týchto slávnostných dní. Nosným podujatím bola 
beseda s pani spisovateľkou Luciou Gilarovou, ktorú moderovala knihovníčka Mgr. Viera 
Zálepová,  ktorá predstavila knižnú novinku o našej obci s názvom „Dejiny Rudlova“. 
Zaujímavé bolo vystúpenie bábkového divadla „Babadlo“, ktoré zahralo detskú hru „O 
psíčkovi a mačičke.“ Pútavým predstavením sa prezentovala skupina „Historického šermu 
Vikomt“,  ktorá predviedla dobové kostýmy, historické zbrane a osobné súboje. „Sokoliari 
Majstra Vagana“ priniesli na svoje podujatie niekoľko vzácnych vtákov, nielen na ukážku, 
ale predviedli aj prelety dravcov pomedzi zúčastnených divákov. Edukačnou prednáškou 
v rámci témy „Zachráňme les v Slanských vrchoch“ nás sprevádzal lesník Michal 
Dobranský, ktorý deťom priblížil život zvierat a ukázal aktivity z lesnej pedagogiky. 

Obec Rudlov, v jeseni tohto roka, zriadila krásnu, modernú obecnú knižnicu 21. 
storočia, ktorú pravidelne navštevujú nielen deti a mládež, ale aj ľudia široká verejnosť. 
Vďaka finančnej podpore starostu obce Rudlov Ing. Juraja Vasiľa a Fondu na podporu 
umenia sa uskutočnil úspešný projekt „Inovácia prostredia pre čitateľov“ . Tento projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond na odporu umenia, ako hlavný partner projektu, dotáciou 
2 000€. Súčasťou projektu bolo obstaranie interiérového zariadenia. Miestnosť knižnice je 
priestrannejšia a získala nový, moderný,  reprezentačný a atraktívny vzhľad.  

Záver roka 2022 priniesol čitateľom krásne nové knihy, ktoré boli zakúpené z projektu 
„Otvorená brána múdrosti“ podporené obcou Rudlov a Fondom na podporu umenia, 
dotáciou v celkovej výške 1 300€. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
poskytuje Obecnej knižnici v Rudlove pod odbornou gesciou metodickú pomoc a poradenské 
služby, vďaka ktorým knihovníčka Mgr. Viera Zálepová zveľaďuje prostredie pre čitateľov 
a aktívne sa venuje deťom a mládeži rôznymi aktivitami. Veríme, že knižnica bude naďalej 
obľúbeným miestom pre voľný čas a na spoločné stretávanie sa pri dobrej literatúre 
v príjemnom prostredí. 

 

Mgr. Viera Zálepová 
Pracovníčka Obecnej knižnice v Rudlove 
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Beseda s lesníkom Michalom Dobranským 

 


